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222x63x75mm / 470g

Arc 06 Endcap Left
01.AB.050
Arc 05

Arc 01

o

Arc 06

Arc 03

Modules

wall

ceiling

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.:No 20190600022 / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN N : 006312187

Endcaps (Arc.90 05-06) may be required only at the beginning and
at the end of Arc.90 Modular Light Proﬁle(s).

222x63x70mm / 450g

222x63x(245x245)mm / 1260g

222x63x1500mm / 7380g

Arc 05 Endcap Right
01.AB.049

Arc 03 Corner
01.AB.047

Arc 01 Linear 1500
01.AB.045

Features:

222 x 63mm

Speciﬁcations

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 2 x 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Finishes: Natural Plaster Finish

© www.harrypapaioannou.gr

ARC 01

MADE IN GREECE

w w w . n a m a m o d u l a r. c o m

6a. Cut the plasterboard in the desired spot.
7a. Remove the secondary beams that prevent the installation of the
light proﬁle.
8a. Install new main beams in such a way that the distance between
them and the plaster light proﬁle ranges from 25-30cm (Shape 1b).
9a. Continue with the steps 1a-5a.
In case of a new construction, we originally place the main beams
in the optimum position according to the desired placement of
the light proﬁle.
10a.Install the light proﬁle according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.
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6α. Κόβουµε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύµφωνα µε τη διάσταση του
προφίλ τοποθέτησης.
7α. Αφαιρούµε τους δευτερεύοντες οδηγούς που εµποδίζουν στην τοποθέτηση
του προφίλ.
8α. Τοποθετούµε vέους κύριους οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε
η τελική απόστασή µεταξύ αυτών και του γύψινου φωτιστικού προφίλ να
κυµαίνεται µεταξύ 25-30εκ (βλ. Σχήµα 1β).
9α. Συνεχίστε µε τα βήµατα 1α-5α.
Εφόσον πρόκειται για νέα κατασκευή προβλέπουµε στην εξ’αρχής µέλετη
του σκελετού την ιδανική τοποθέτηση των κύριων oδηγών, αναλόγως του
επιθυµητού σηµείου τοποθέτησης του γύψινου φωτιστικού προφίλ.
10α. Τοποθετούµε το προφίλ σύµφωνα µε τα βήµατα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.

Distance between light proﬁle & new primary beams / Απόσταση µεταξύ φωτιστικού προφίλ & κύριων οδηγών D:25-35cm

Shape 1b / Σχήµα 1β

1α. Κόβουµε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύµφωνα µε τη διάσταση του
προφίλ τοποθέτησης.
2α. Τοποθετούµε νέους δευτερεύοντες οδηγούς εκατέρωθεν της εσοχής µε
αξονική απόσταση 148 χιλ για το ORIO και 224 χιλ για το ARC.
Εφ’ όσον πρόκειται για νέα κατασκευή, προβλέπουµε για την ιδανική τοποθέτηση
των οδηγών στην εξ’αρχής µέλετη του σκελετού.
3α. Τοποθετούµε το γύψινο φωτιστικό προφίλ ακολουθώντας τα βήµατα 1-12
των Οδηγιών Εγκατάστασης.
4α. Για την τοποθέτηση του προφίλ ORIO δεν απαιτείται κόψιµο του κυρίως
οδηγού της ψευδοροφής, ενώ για το προφίλ ARC θα χρειαστεί κόψιµο και
εκ νέου στήριξη στον κυρίως οδηγό.
5α. Τοποθετούµε το προφίλ ακολουθώντας τα βήµατα 1-12 των Οδηγιών
Εγκατάστασης.

INSTALLING VERTICALLY TO THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ Ο∆ΗΓΟ

1a. Cut the appropriate recess in the plasterboard according to the
dimension of the selected proﬁle.
2a. Place new secondary beams on both sides of the recess in such a way that
the axial distance between them is 148mm for the ORIO & 224mm for the ARC.
In case of a new construction, we originally place the secondary beams
in the optimum position of the framework.
3a. Install the light proﬁle according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.
4a. For installing ORIO proﬁle it is not required to cut the primary beams
of the framework, whereas for the ARC proﬁle, cutting the primary
beam is necessary.
5a. Install the light proﬁle according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.

B:50-60 cm

Axial distance of secondary beams / Αξονική απόσταση δευτερ. οδηγών CORIO:14.8 cm
CARC: 22.4 cm

A:50-100 cm

Distance of secondary beams / Απόσταση δευτερευόντων οδηγών

Shape 1a / Σχήµα 1α

Distance of primary beams / Απόσταση κύριων οδηγών

INSTALLING ALONGLINE WITH THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ Ο∆ΗΓΟ

LIGHT PROFILES / RECESSED / ARC
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